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A concepção de que a pesquisa empreendida pelo professor sobre sua prática 
contribui para a tão desejada e necessária obtenção de melhorias no processo ensino-
aprendizagem vem se tornando um movimento vigoroso no cenário educacional (PONTE, 
2004; ZEICHNER e DINIZ-PEREIRA, 2005). À vista disso, a partir da leitura do capítulo 
“O docente do ensino superior”, constante do livro “Docência no Ensino Superior”, de 
autoria de Pimenta e Anastasiou (2014), apresentamos nesta Ficha uma sucinta e 
pontual discussão acerca da temática, trazendo à luz, de forma geral, a ideia central do 
trabalho das autoras, objetivando contribuir para a reflexão sobre o binômio pesquisa-
docência na universidade.

PESQUISAR O ENSINAR NA UNIVERSIDADE 

O estudo de Pimenta e Anastasiou (2014) estabelece uma discussão acerca da 
deteriorização da imagem, do status social e profissional do professor, inquirindo 
sobre  o docente do ensino superior necessário para o enfrentamento desses desafios. 
Inicialmente, ao analisarem as transformações essenciais à ação educativa dos 
professores, as autoras apontam os diferentes modelos ideológicos que têm marcado 
a prática docente nas universidades — tradicional ou prático-artesanal, técnico ou 
academicista e hermenêutico ou reflexivo —, cujas características recolhemos no 
quadro abaixo:

Ao discutirem a forma de superação do ponto de vista instrumental (oferecido pela 
racionalidade técnica), assim como do fazer tradicional (presente na maioria das salas 
de aula universitárias) as autoras apontam a importância da valorização da pesquisa da 
prática docente nas instituições, como rica possibilidade de melhoria da aprendizagem 
dos estudantes. Nessa direção, discorrem sobre as diferenças entre as atividades de 
pesquisar e ensinar, destacando que o desempenho pedagógico do professor não é 
definido pelo seu reconhecimento como pesquisador, apesar de essa atividade trazer 
acréscimos significativos à prática. Assim, nem sempre um excepcional pesquisador 
será um excelente docente. 

No quadro a seguir, apresentamos, sinteticamente, a análise das autoras, quanto à 
diferença entre os dois métodos, explicitando componentes presentes nos métodos 
de ensino e de pesquisa, tais como: os sujeitos envolvidos, o tempo, os resultados, o 
método e o conhecimento.

Esse quadro é importante porque nos permite entender que o ato de ensinar tem 
especificidades, exigindo um processo de reflexão sistemática e, assim sendo, 
de pesquisa por parte dos professores que buscam efetivá-lo com competência 
e magnitude. Mas o que seria pesquisar a própria prática docente? As autoras nos 
respondem que pesquisar a própria prática na sala de aula é uma ação que exige 
intencionalidade, posicionamento, reflexão crítica, enfrentamento com o instituído, 
invenção e criação. Trata-se de uma ação profissional, do profissional professor, que 
procura saída para um melhor ensino e não de profissional que ocupa a sala de aula 
para repassar conhecimentos existentes. De fato, debruçar-se e refletir sobre o próprio 
fazer pedagógico se apresenta como uma forma de apropriação diferenciada de 
competência profissional, oportunizando ao professor a intensificação da imersão na 
atuação docente. Isso marca a diferença entre profissionalidade e empregabilidade, 
permitindo maior clareza no processo de construção dos docentes como categoria 
profissional. 

As autoras sublinham ainda que os professores podem contribuir com a construção de 
uma categoria profissional representativa na sociedade e reconhecida por ela como tal, 
à medida que assumem o magistério superior como profissão e não como um simples 
emprego ou “bico”. Dito de outro modo, a profissão docente não pode vir em segundo 
plano, uma vez que requer tempo, espaço, compromisso, alteração, imprevisibilidade, 
não havendo modelos a serem aplicados. 

Partilhamos do entendimento das autoras de que a pesquisa da prática possibilita 
a construção de um pensar sobre o fazer pedagógico universitário, tornando os 
professores mais sujeitos de sua própria história profissional. Nesse processo, os 
resultados encontrados podem contribuir para o conhecimento da realidade educativa, 
fomentando, desse modo, a implementação de novas alternativas diante do desafio 
que é ser professor universitário. 
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Aprender no ensino superior - Pesquisa-docência

Tradicional ou prático-artesanal

Ensinar significa transmitir valores, modos de 
pensar, costumes e práticas, visando à manu-
tenção das espécies, das sociedades e do ha-
bitus consagrado. Nesse sentido, o processo 
de ensino é centrado no professor.

O professor é visto como artesão, cuja forma-
ção se dá na prática, à semelhança do aluno 
que “aprende com o mestre”. Ele já nasce “fei-
to”, não sendo necessário investir na sua for-
mação e  desenvolvimento profissional.

Técnico ou academicista

O ensino é compreendido como um campo de 
aplicação de conhecimentos elaborados, pro-
duzidos pela pesquisa científica. No processo 
ensino-aprendizagem, o professor utiliza méto-
dos, técnicas e tecnologias, a fim de garantir 
os resultados esperados.

O professor traduz o conhecimento científico 
em fazer técnico para transmiti-lo aos alunos. 
Ele não precisa dominar os conhecimentos 
científicos, mas apenas as rotinas de interven-
ção deles derivadas, desenvolvendo habilida-
des técnicas. 

Hermenêutico ou reflexivo

O ensino é uma atividade complexa, que ocor-
re em cenários singulares, claramente condi-
cionados pelo contexto, com resultados em 
grande parte imprevisíveis, carregada de con-
flitos de valor, o que requer opções éticas e 
políticas.

O professor é um intelectual que desenvolve 
os seus saberes e sua criatividade para fazer 
frente às situações ambíguas da sala de aula, 
a partir de uma atitude investigadora e de re-
flexão do processo de ensinar e aprender. A 
sua formação requer investimento acadêmico.

Os sujeitos envolvidos O pesquisador e o orientador.

Pares institucionais (trabalhar colegiadamen-
te).
Alunos – sujeitos históricos e contextualizados, 
com características e especificidades próprias 
a serem conhecidas no processo ensinoapren-
dizagem.

O tempo Previsto conforme o projeto ou o nível de 
avanço dele.

Não há flexibilidade. O processo de ensinagem 
tem de se adequar ao semestre ou ao ano.

O conhecimento Constitui síntese que precederá as novas 
sínteses dos quadros teóricos futuros. 

Conteúdos já existentes, sistematizados, ela-
borados e organizados em sínteses para se-
rem apropriadas. Os conhecimentos devem 
ser traduzidos pelos sujeitos do processo: pro-
fessores e alunos.

Os resultados
Constituem o conhecimento gerado ao término 
da pesquisa sobre o problema. Muitas vezes, 
compõem o programa de disciplina do docente.

O ensino deve propiciar novas elaborações e 
sínteses pelos sujeitos do processo em relação 
aos conhecimentos e processos.

O método
Habitualmente, trabalha-se com métodos exis-
tentes, que refletem modelos científicos já tes-
tados e aceitos pela comunidade científica.

Depende, a princípio, da visão de ciência, de 
conhecimento e de saber do professor.

Modelo ideológico O ensino O professor

A atividade de ensinarA atividade de pesquisar


